
Zápisnica 
z     21. zasadania OZ, konaného dňa 22.10.2009  

Prítomní: 9  poslancov – viď prezenčná listina
Ing. Michal Kotrady – starosta obce
Ing. Miroslav Malina – prednosta úradu 
Ing. Iveta Dobšinská – hlavná kontrolórka obce

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4. Informácia o aktivitách, rokovaniach a postupe jednotlivých prác v obci
5. Rozpočtové opatrenie č. 10 a č.11 a schvaľovanie zmien rozpočtu
6. VZN č. 85 – zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Smižany
7. Dodatok č.6 k Platovému poriadku zamestnancov obce
8. Predĺženie nájmu v nájomných bytoch
9. Poskytovanie sociálnych služieb

    10.   Návrh na vyradenie hmotného majetku k 30. 6. 2009
    11.   Prevod správy majetku
    12.   Správa o činnosti obecnej polície za III. štvrťrok 2009
    13.   Diskusia
    14.   Návrh uznesení

15. Záver

V úvode p. starosta privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadania.

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a     zapisovateľky  
Návrhová komisia: Mgr. Ľudmila Trošanová, p. Alžbeta Orinčáková, p. Anna Blašková
Overovatelia zápisnice: p Jozef Černák, Mgr. Miroslava Szitová
Zapisovateľka: p. Lýdia Chromá

3. Kontrola plnenia úloh z     predchádzajúceho zasadania OZ  

4. Informácia o     aktivitách, rokovaniach a     postupe jednotlivých prác v     obci  
- pokračuje výstavba bytov nižšieho štandardu v rómskej osade – je urobené podlažie a časť 
múrov
- finišujú práce na rekonštrukcii budovy ZŠ na Komenského ulici, ktorá by mala byť do konca 
  kalendárneho roka skolaudovaná
- je podpísaná zmluva so Slovenským pozemkovým fondom na Panský kruh ( cesty 
a chodníky )



5. Rozpočtové opatrenie č.10 a     č. 11 a     schvaľovanie zmien rozpočtu  
Rozpočtové opatrenie č. 10
Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 
celkové príjmy podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.: 
a)
- Zvýšenie  kapitálových výdavkov  na položke rozpočtu  ZUŠ 09122 713004 o sumu 1 

925,-EUR
- Zníženie bežných  výdavkov na položke rozpočtu ZUŠ 09122 630 tovary a služby 

o sumu 
1 925,- EUR
     b)
-     Zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 10202 642002 –staroba –  transfer 
neziskovej  
      organizácii poskytujúcej verejnoprospešné o 1 800,- EUR
-     Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 10202 633010-ochrannné odevy o sumu
      330,- EUR
-     Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 1070 642014 – na opakované sociálne dávky 
      o sumu  500,- EUR
-     Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 1070 642026 – jednorazový sociálny 
      príspevok  o sumu 767,- EUR        
-    Zníženie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 10202 611 – mzdy o sumu  203,- EUR

- viď uznesenie č. 311/21/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

Rozpočtové opatrenie č. 11
Povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov s úpravou rozpočtu 
takto:
-    zvýšenie  príjmov  na  podpoložke  rozpočtu  292027–Iné  príjmy  z  podnikania  o sumu 
8503,47  EUR
-   zvýšenie výdavkov  na podpoložke rozpočtu 0620 717002 – rekonštrukcia kotolne o sumu 
    8 503,47 EUR

- viď uznesenie č. 312/21/2009
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za



6. VZN č. 85 Zásady hospodárenia a     nakladania s     majetkom Obce Smižany  
VZN č. 85 bol poslancom predložený v písomnej forme

- viď uznesenie č. 313/21/2009 A
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za
Určenie objektov, ktorých prenájom podľa VZN č. 85/2009 sa považuje za prípady sobotého 
zreteľa:
viď uznesenie č. 313/21/2009 B
Hlasovanie:
Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za, Jozef Černák/ za, 
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

7. Doplnenie pracovného poriadku zamestnancov obce Smižany
Doplnenie pracovného poriadku zamestnancov obce Smižany s účinnosťou od 1.8.2009

- viď uznesenie č. 314/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

8. Predĺženie nájmu v     nájomných bytoch  
Nájomníkom v bytoch na ul. P. Suržina vypršala 3 – ročná doba, preto požiadali  o predĺženie 
nájmu.
Predĺženie nájmu na 3 roky v nájomných bytoch na ul. P. Suržina 6,7,8
 - viď uznesenie č. 315/21/2009 
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

Predĺženie nájmu na 1 rok v námomných bytoch na ul. P. Suržina č. 6 a 7
- viď uznesenie č. 316/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

9. Poskytovanie sociálnych služieb 
Informáciu o poskytovaní sociálnych služieb obdržali poslanci v písomnej forme.



10. Návrh na vyradenie hmotného majetku k     30.6.2009  
Vyradenie poškodeného, opotrebovaného hmotného majetku obce k 30.6.2009

- viď uznesenie č. 317/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce ŠJ Komenského ul. Smižany a vyradenie 
hmotného a nehmotného majetku ZŠ Komenského Smižany.

- viď uznesenie č. 318/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

11. Prevod správy majetku
Bezodplatný prevod správy majetku Obce Smižany na ZUŠ D.Štraucha v Smižanoch
- viď uznesenie č. 319/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

12. Správa o     činnosti obecnej polície  
Príslušníci OP v Smižanoch v 3. štvrťroku  2009 odpracovali vo výkone služby 2658 hodín, z 
toho  546,5  hodiny  v  nočnej  smene  a  823   hodín  počas  sobôt,  nedieľ  a  sviatkov.  Počas 
spoločného výkonu služby s policajtmi  PZ SR v Spišskej Novej Vsi bolo odpracovaných 18 
hodín (so zameraním na kontrolu dopravy, kontrolu otváracích hodín prevádzok a  podávanie 
alkoholu mladistvým).
V mesiacoch  júl,  august  a  september  príslušníci  OP vykonali  počas  služby  celkom  533 
zásahov; 116 zákrokov pri  rôznych  porušeniach   právnych  noriem a  VZN  obce  a  417 
zásahov, pri ktorých nebolo zistené  porušenie právnych noriem - tzv. iná činnosť. Pri týchto 
zásahoch nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k  zraneniu osôb, voči ktorým 
bol zákrok OP vykonávaný a  ani k zraneniu príslušníka OP,  ktorý zákrok vykonával.
Pri výkone služby príslušníci OP v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania  4  trestných 
činov ( 1 x TČ poškodzovania cudzej veci, 2 x TČ krádeže  a 1 x TČ útoku na orgán verejnej 
moci), ktoré postúpili na realizáciu  PZ SR.  PZ odovzdali v 6 prípadoch  informácie, ktoré 
viedli k odhaleniu trestnej činnosti páchanej na území obce. V zmysle zákona príslušníci OP v 
sledovanom období 1x použili  donucovacie prostriedky,  na útvar OP predviedli 1 osobu, 
na útvar PZ predviedli 1 osobu, 6 mladistvých osôb (pod vplyvom alkoholu) odovzdali 
rodinným príslušníkom v mieste trvalého bydliska. V 3 prípadoch  zabezpečovali miesto 
dopravnej nehody do  príchodu príslušníkov dopravnej polície.  V jednom prípade využili 
oprávnenie podľa § 11 zákona SNR. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  otvoriť byt. Použitie 
donucovacích  prostriedkov  aj  oprávnenie  na  otvorenie  bytu  bolo  vyhodnotené  ako 
primerané a zákonné.



 Počas služieb bolo zistených 112 priestupkov ( 27 proti VZN obce, 50 na úseku dopravy, 13 
proti majetku, 18 proti verejnému poriadku, 4 proti občianskemu spolunažívaniu), z ktorých 
74 bolo riešených napomenutím (dohovorom); 2 priestupky boli uložené, 3 priestupky  boli 
odstúpené  na  riešenie  príslušnému  správnemu  orgánu.  Uložením  blokovej  pokuty  bolo 
prejednaných 21 priestupkov, v celkovej sume 263,-Eur. V riešení je 12 priestupkov.
OP  v sledovanom období eviduje  7 prípadov nálezov a strát. V spolupráci so Stanicou pre 
odchyt túlavých zvierat  Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi bolo odchytených 5  zvierat 
(psov),  v  2 prípadoch bola  poskytnutá  pomoc osobám pod vplyvom alkoholu,  3  x  bola 
privolaná  RZP, k 3 požiarom na území obce boli  privolaní príslušníci HaZZ.    

13. Diskusia
Starosta obce informoval poslancov OZ o situácii ohľadne zámeny pozemkov medzi obcou 
Smižany a PD Čingov Smižany, kde na základe ROEP  boli zistené rozdiely vo výmere 
pozemkov. Z tohto dôvodu bolo nutné prijať dodatok k uzneseniu.
Dodatok č. 1
- viď uznesenie č. 320/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

Dodatok č. 2
- viď uznesenie 321/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

Odmeny členom OR a OZ
Z dôvodu prechodu na Euro sa odmeny členom OR a OZ prepočítali z SKK a Eurá.

- viď uznesenie č. 322/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za

Voľby poslancov do VÚC
Poslanci prijali uznesenie, ktorým sa umožní kandidátom na poslancov do VÚC na požiadanie 
prezentovať sa v Smižianskom hlásniku rovnakým dielom a bezplatne.

- viď uznesenie č. 323/21/2009
Hlasovanie:
Ing. Štefan Zekucia/ za, Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Jozef Černák/ za, Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, 
Mgr. Ľubica Gregová / za, Mgr. Miroslava Szitová / za, Alžbeta Orinčáková/ za



Zmeny rozpočtu
Zjednodušenie  postupu  schvaľovanie  zmien  rozpočtu  rozpočtovými  opatreniami  a to 
splnomocnením starostu obce schvaľovať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami  podľa § 
14  ods.  2  písm.  a)  zákona  č.  583/2004  Z.z.  presunmi  medzi  jednotlivými  rozpočtovými 
podpoložkami  v rámci  jednej  rozpočtovej  kapitoly   v bežných  výdavkoch  bez  možnosti 
zmeny - zvýšenia podpoložky rozpočtu mzdy.

- viď uznesenie č. 324/21/2009
Eva Jerdoneková /za, František Nálepka /za,
Mgr. Ľudmila Trošanová / za, Anna Blašková / za, Mgr. Ľubica Gregová / za, 
Mgr. Miroslava Szitová / zdržala sa, Alžbeta Orinčáková/ za

Ing. Dobšinská - informovala poslancov o komunitnom pláne
p. Blašková - rodičia detí žiadajú, aby zubná ambulancia na Komenského ul. zostala 
                                 na pôvodnom mieste
p. starosta - s MUDr. Gomolčákovou prebehlo niekoľko rokovaní, avšak všetky 
                                 ponuky boli pre lekárku nevyhovujúce 
p. Šarišský - požiadal o pomoc o sociálne slabšiu rodinu /p. Božena Kroščenová/
p. Škop - požiadal o pridelenie pozemku, ktorý odstúpi p. Bagárová, ktorá je   
                                 v zlej finančnej situácii
p. Orinčáková - na Námestí M. Pajdušáka je na chodníku pri dome MUDr. Staša 

  poškodený kanálový poklop
Mgr. Trošanová - rodičia detí MŠ Ružová žiadajú zriadenie detského ihriska v objekte 

  MŠ
- podala návrh, aby sa v rómskej osade vybudovalo ihrisko

p. starosta - ihrisko v rómskej osade bolo naplánované už v minulosti, avšak bolo 
                                 zasypané odpadkami
Ing. Dobšinská - je potrebné, aby obecná polícia riešila úzke ulice v obci a parkovanie 

  na ich
Ing. Zekucia - navrhol, aby sa konalo referendum a každý nespokojný obyvateľ 

  ulice, ktorá je úzka alebo nevyhovujúca mal povinnosť vytvoriť si 
  parkovacie miesto vo vlastných priestoroch
- navrhol, aby každá novovzniknutá prevádzka v obci vytvorila 
  parkovacie miesta pre zákazníkov

Mgr. Szitová - informovala sa o výsledku merania hluku na Tatranskej ulici
- požiadala o častejšie hliadky obecnej polície v parku pri kultúrnom 
  dome

p. Černák - na Topoľovej ulici si občan svojvoľne urobil vstup do domu, ktorý je 
  vyšší ako cesta
- kanál, ktorý opravuje Povodie Bodvy a Hornádu je potrebné dokončiť
- obyvatelia Smižian neboli dostatočne informovaní o Behu ulicami
- je potrebné spojazdniť rozhlasy na problémových miestach
- navrhol, aby sa telocvičňa na Komenského ulici využívala pre TJ 
  Slovan zdarma



Mgr. Trošanová - pri využívaní telocvične je potrebné zabezpečiť energie, ktoré je 
  potrebné platiť

V závere p. starosta poďakoval prítomným za účasť.

Ing. Michal Kotrady
                      starosta obce

Overovatelia zápisnice: 

Jozef Černák:

Mgr. Miroslava Szitová:


